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Förord 
 

Vi vill tacka våra respondenter; Wiola Hägglöf, Jenny Roloff och Mimmi Mannheimer för sin 

samarbetsvilja, tid och för att de har delat med sig av sin kunskap. Utan dem har detta arbete 

inte varit möjligt. Vi vill även tacka vår handledare Christer Foghagen som under denna resa 

har kommit med bra och intressanta synpunkter som har väglett oss till att få en så bra studie 

som möjligt. 

 

 

-----------------------------------   ------------------------------- 

     Christina Lindström             Miriam Meran 
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Abstrakt 
 

Denna studie kommer undersöka hur en destination arbetar med att hantera säsongsvariationer. 

Tidigare forskning betraktar säsongsvariationer som ett problematiskt ämne där lösningen inte 

är enkel, trots den relativa mängden uppmärksamhet ämnet har medfört i litteraturen. 

Undersökningen bygger på en analys av kvalitativa intervjuer som betonar 

intervjupersonernas olika inställningar. Syftet med denna studie är att studera hur en 

destination arbetar med säsongsvariationer. Med Kalmar som ett exempel vill vi studera 

destinationsutvecklingen samt vilka aspekter som betonas i den. 

 

Nyckelord: Kalmar, säsongsvariationer, destinationsutveckling, säsonger, attraktioner, 

varumärken, upplevelser, evenemang, turism. 
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1 Inledning 

Detta stycke inleds med en bakgrund om säsongsvariationer som utmynnar i en förklaring om 

destinationen Kalmar. Avslutningsvis presenteras studiens syfte & frågeställning. 

 

 

1.1 Bakgrund 
Enligt Cannas (2012) har säsongsvariationer inom turismnäringen länge varit ett problem. Det 

är ett område som många har försökt bearbeta, bland annat flera författare och politiska 

beslutsfattare inom turistsektorn. Butler (2001) förklarar att säsongsvariationer är ett fenomen 

som har mottagit mycket uppmärksamhet i litteraturen. Men problemet har ännu ingen enkel 

lösning som går att applicera på alla destinationer. Getz (2005) menar att säsongsvariationer 

betyder att efterfrågan är koncentrerad till en eller flera "högsäsonger" istället för att vara 

jämnt balanserad genom säsongerna. Butler (1994) uttrycker detta som en tillfällig obalans 

vad gäller antalet besökare, utgifter av besökare, trafik på motorvägar och andra former av 

transport, anställning och inträde till sevärdheter. Det är genom en empirisk analys av ett 

säsongsbetonat beteende som en mer heltäckande bild av turismen och dess mönster av 

efterfrågan kan skapas menar Baum och Lundtorp (2001). De förklarar vidare att olika 

strategier skapas som kan balansera turismens efterfrågan på en tidsmässig grund för de 

samhällen som önskar en förändring. 

 

Chung (2009) menar däremot att det finns studier som visar att säsongsvariationer inte alltid 

har en negativ effekt. Han menar att trots de omfattande egenskaper turismen har, är litteratur 

med anknytning till säsongsvariationer fokuserat på ett begränsat antal ämnen: förhållandet 

mellan säsongerna gällande efterfrågan, besök, regionala konsekvenser samt konsekvenser 

som uppstår gällande sysselsättning, investering och policyfrågor. Endast ett fåtal forskare har 

undersökt begreppet säsongsvariation ur ett teoretiskt perspektiv genom att granska 

säsongsmässiga variationer vad gäller besökare och mätning av säsongsvariationer (Chung, 

2009).  

I Baum och Lundtorp (2001) diskuteras det angående behovet av säsongsförlängning i 

turismnäringen. Det anses ha både positiva och negativa konsekvenser för destinationen. Det 

positiva är enligt Baum och Lundtorp (2001:11) att när säsongen lider mot sitt slut kan några 

destinationer se det som ”ljuset i slutet av tunneln”, då högsäsonger kan bidra till stress för 
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individer på destinationen. Medan den negativa konsekvensen kan vara att det samtidigt finns 

andra destinationer som anser att säsongsförlängning är ett problem som de vill lösa då de inte 

kan utnyttja sina resurser fullt ut (Baum & Lundtorp, 2001). 

I Kalmar är turismen en viktig näring som drar uppmärksamhet till länet (Motion 1996/97: 

A405). På Kalmars hemsida är turismen uppbyggd av entreprenörer som är i behov av 

samarbete mellan branschens utövare och offentliga organ. Destination Kalmar är ett 

aktiebolag som har ett flertal partnerföretag inom näringslivet, som tillsammans ska utveckla, 

profilera och marknadsföra Kalmar som ett besöksmål. På hemsidan är alla partnerföretag 

från olika branscher listade, bland annat består dem av banker, mäklare och byggföretag. 

Destination Kalmar samordnar och utvecklar evenemangsutbudet, driver turistbyrå- och 

gästhamnsverksamheten samt ansvarar för verksamheten på Kalmar slott. Dessa är de tre 

affärsområden Destination Kalmar har hand om i sin verksamhet. På hemsidan presenteras 

deras slogan som lyder; Kalmar, upplevelser året runt (Kalmar.com). 

Kalmar är en stad beläget mellan Öland och Glasriket vid kusten. På hemsidan beskrivs 

Kalmar ha den stora stadens möjligheter men även den mindre ortens närhet och charm. Med 

promenad- och cykelavstånd kan besökaren uppleva stadens historia med historiska 

minnesmärken och byggnader men även den historiska byggnaden, Kalmar Slott 

(kalmar.com). Enligt Barometern har Kalmar vuxit som en sommarstad (barometern.se). Men 

i motionen 1996/97: A405 på Sveriges riksdag beskrivs det hur Kalmars säsong är för kort då 

anläggningarna på destinationen under en stor del av året inte kan utnyttjas. Getz (2005) 

förklarar att säsongsvariationer är något som många destinationer lider av varje år, dock har 

begränsade insatser gjorts för att övervinna detta menar han. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att studera hur en destination arbetar med säsongsvariationer. Med 

Kalmar som ett exempel vill vi studera destinationsutvecklingen samt vilka aspekter som 

betonas i den. 

1.3 Forskningsfråga 
Forskningsfrågan lyder som följer; 

Hur ser arbetet kring destinationen ut för att hantera säsongsvariationer? 
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2 Metod 

I följande kapitel kommer en beskrivning hur undersökningen är genomförd att framföras. En 

förklaring kommer även ges till valet av forskningsansats och val av metoder kommer att 

redovisas.  

 

 

2.1 Val av metod 
För att förstå betydelsen av säsongsproblematik har vi valt att använda oss utav kvalitativa 

intervjuer. Bryman och Bell (2003) beskriver detta tillvägagångssätt som en kvalitativ 

forskningsmetod där insamling av material erhålls genom kvalitativa intervjuer. Bryman och 

Bell (2003) förklarar att kvalitativa intervjuer lägger mer tyngd på det generella och 

intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt. Det är den intervjuades åsikter som 

intresset är riktat mot. Vi vill få fram vad de olika respondenterna anser om säsongsutveckling 

och på vilket sätt de arbetar med det. För att på detta vis få fram om viljan att förlänga den 

nuvarande högsäsongen finns och hur de arbetar med säsongsvariationer. Detta kännetecknas 

enligt Patel och Davidson (2011) som en kvalitativ intervju då syftet är att upptäcka och 

identifiera respondentens uppfattning om ett fenomen. För studien har tre intervjuer 

genomförts. Valet grundar sig i att intervjupersonerna alla är verksamma i Destination Kalmar 

som har kunskap om att utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar som ett besöksmål. 

Intervjuerna med dessa personer utfördes för att ge deras syn och kunskap om Kalmar som en 

besöksdestination. Veal (2006) förklarar att i den kvalitativa forskningsmetoden tillåts det att 

tillämpa ett tolkande synsätt där tyngden ligger på förståelsen av den sociala verkligheten. 

Detta kan kopplas till förhållningssättet hermeneutiken som studien grundar sig i. Enligt Patel 

och Davidson (2011) betyder hermeneutik tolkningslära, vilket i sin tur betyder förståelse av 

kunskap genom studier och tolkningar. Det handlar om att forskaren ska närma sig 

forskningsobjektet från sin egen förståelse av verkligheten. Vidare beskrivs hermeneutiken att 

stå för kvalitativa förståelse och tolkningssystem och en forskarroll som är öppen, subjektiv 

och engagerad (Patel & Davidson, 2001). Vi angrep ämnet genom att först förstå teorierna 

bakom det. Efter det genomfördes intervjuer för att vi sedan skulle komma fram till en 

förståelse av den kunskap vi samlat in om ämnet. Vi kunde då tolka det visade resultatet för 

att besvara syftet med vår studie och även frågeställningen. 
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2.2 Urval 
De personer som intervjuats för studien är: 

Wiola Hägglöf – turistchef i Kalmar 

Jenny Roloff – marknadsföringsansvarig på Destination Kalmar 

Mimmi Mannheimer – slottschef på Kalmar Slott 

Intervjupersonerna kontaktades då deras arbetsroll har en stor anknytning till turismen i 

Kalmar. Att intervjua olika personer på Destination Kalmar som har olika arbetsuppgifter var 

för att på så sätt få olika synvinklar i uppsatsen. Målet var att samla ihop detta urval av 

respondenter för att få en varierande empiri och för att kunna besvara syftet på bästa sätt. 

Respondenterna jobbar var för sig på de tre olika affärsområdena Destination Kalmar består 

av turistbyrån, Kalmar slott och evenemang. Vi är medvetna om att det är ett begränsat antal 

intervjupersoner för en studie. Men vi valde att använda oss av intervjuer från ett mindre antal 

personer för att få mer detaljerad information. För att genomföra vår studie tyckte vi att en 

detaljerad information från de människor som arbetar med Kalmars utveckling behövdes. 

I vår studie har vi valt ut tre intervjupersoner för att få en variation i empirin. Trost (2010) 

förklarar detta sätt som ett strategiskt urval. Han förklarar att detta urval används för att få en 

variation bland de intervjuade, det är något som önskas i de kvalitativa intervjuerna. Urval är 

något som Veal (2006) menar att forskaren i en undersökning måste göra angående vad som 

är väsentligt att använda i sin studie. Urval gör forskaren för att ta bort information som är 

mindre viktigt och endast lägga fokus på det mest väsentliga som är användbart för den 

aktuella studien.  

2.3 Genomförande 
I vår studie använde vi oss utav en semistrukturerad intervjuteknik. Smith (2010) förklarar att 

denna teknik innebär att forskaren ställer planerade och specificerade frågor utifrån ett 

intervjuschema, men kan ändra intervjufrågornas ordningsföljd. Vi skapade innan intervjuerna 

ett intervjuschema med specifika frågor som är baserad på de områden vi vill belysa. Det är 

utifrån vårt teoretiska material som intervjuguiden har växt fram. Patel och Davidson (2011) 

förklarar att en fördel med en kvalitativ intervju är att ha förkunskaper om det område som 

ska studeras. Forskaren kan förbereda sig genom att studera tidigare forskning inom området 

och på så sätt tillägna en uppsättning centrala aspekter eller teman som är aktuella för studien. 
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Vår studie har hermeneutik som förhållningssätt. Patel och Davidson (2011) menar att 

förståelsen för tidigare forskning utgör en naturlig utgångspunkt i tolkningsprocessen.  

Under intervjuns gång fick några frågor tas bort beroende på vilken information vi fick av 

respondenten att det inte blev några dubbelfrågor. Även följdfrågor fick läggas till beroende 

på om vi fick fram det vi ville. Detta styrker Smith (2010) genom att beskriva att denna teknik 

medföljer flexibilitet, möjlighet att ställa följdfrågor och en chans till en diskussion. 

Intervjuschemat kom mellan respondenterna inte att skilja sig mycket åt utan den bestod av de 

olika områdena vi ville belysa. Vissa frågor omformulerades och vissa togs bort och ersattes 

med specifika frågor anpassade efter respondenternas arbetsuppgifter. Detta eftersom vi är ute 

efter de olika intervjupersonernas kunskap och det vi söker efter är det unika i svaret. Detta 

menar Patel och Davidson (2011) är viktigt för forskaren i den kvalitativa forskningen. Som 

Bryman och Bell (2003) beskriver har vi en intervjuguide med specifika teman som ska 

beröras men intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Under 

intervjun fick intervjupersonen själv tolka frågorna då vi strävade att komma åt vad personen 

menade eller hur personen uppfattade ett ord eller en företeelse.  

Under intervjuerna spelades materialet in och efteråt transkriberades materialet. Detta 

tillvägagångssätt använde vi oss utav för att få en mer noggrann analys av var respondenterna 

har sagt. Bryman och Bell (2003) förklarar att det vid kvalitativa intervjuer är vanligt att spela 

in materialet. De menar att det underlättar för forskaren att upprepade gånger gå igenom 

materialet och tolka vad respondenterna har sagt. Men även nackdelar finns då det är en 

tidskrävande tillvägagångssätt. 

2.4 Insamling av material 
Enligt Bryman och Bell (2003) sker insamlingen av material genom primärdata och 

sekundärdata. Primärdata är enligt Bryman och Bell (2003) data som samlas in för den 

aktuella studiens syfte och finns då inte sedan tidigare publicerat. Det är därför helt ny 

information som erhålls genom exempelvis intervjuer. I vår studie använde vi oss av 

kvalitativa intervjuer som var specifikt insamlat till vår studie. Sekundärdata däremot är enligt 

Bryman och Bell (2003) data som vanligen är lättillgänglig samt tids- och kostnadsbesparande 

och har till skillnad från primärdata, samlats in av någon annan. Under intervjun fick vi 

tillgång till två broschyrer från intervjupersonerna som komplement till det insamlade 

materialet som karakteriserar en sekundärkälla. Även sekundärkällor som böcker, 

vetenskapliga artiklar och Internetkällor har används. De nämnda källorna är offentlig 
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information som inte direkt har framtagits för vår studie. Vi har använt sekundärkällorna för 

bakgrunden till studien och som stöd för forskningsproblemet. 

Enligt Bryman och Bell (2003)  är data som vetenskapliga artiklar och böcker av hög kvalitet 

och betonar att materialet noga har analyserats av erfarna forskare. Det har använts för att 

göra studien mer tillförlitlig. Internetkällorna vi har använt oss utav har valts med eftertanke. 

Informationen har kommit från Barometern, Destination Kalmar och Sveriges riksdag. På 

grund av ursprunget av hemsidorna tvivlar vi inte på trovärdigheten utan anser att den är hög. 

Något som Patel & Davidson (2011) beskriver är viktigt är att vi måste förhålla oss kritiska 

till dokumenten. Att genom hela processen förhålla sig källkritisk stärker även den befintliga 

studiens tillförlitlighet styrker Bryman (2002). I praktiken innebär det att vara källkritisk att 

forskarens ska ställa sig kritisk till källorna, informationen och dess ursprung (Bryman, 2002). 
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3 En destination 

I detta kapitel kommer vi att presentera de teorier vi kommer att använda oss utav för att 

svara på vårt syfte och vår frågeställning. Teorierna kommer att presenteras i tre 

huvudrubriker. 

3.1 Säsong och Turism 
Kandampully, Mok och Sparks (2001) definierar turism som en kortsiktig rörelse av 

människor som reser till och vistas på platser utanför sin boplats för inte mer än tolv månader.  

Fritid, affärer, familj, uppdrag och möten är skälen för resorna. De förklarar att turismen är 

fragmenterad, den består av olika sektorer och delsektorer inom branscher som transport, 

boende, sevärdheter och nöje. Dessa sektorer erbjuder produkter och tjänster för individer 

eller grupper av turister som reser hemifrån (Kandampully, Mok & Sparks, 2001). De menar 

att eftersom turism är flerdimensionellt omfattar den så gott som alla aspekter av mänskligt liv 

och samhälle. De beskriver att turism är en viktig ekonomisk aktivitet som består av resa, logi, 

detaljhandel och underhållning som uppfyller turistens behov. Det är en stor sociokulturell 

aktivitet som erbjuder olika turistmarknader med kulturella upplevelser. Turism handlar i 

grund och botten om aktiviteter och tjänster (Kandampully, Mok och Sparks, 2001). Enligt 

Page och Connell (2009) har det i turistnäringen alltid funnits utmaningar i samband med 

efterfrågan, utbudet, miljön och globala kriser. De menar att det är säsongsvariationer som är 

den största utmaningen som då orsakar negativa ekonomiska effekter på en destination. De 

förklarar vidare att säsongsvariationer länge har accepterats som en oskiljbar del av turismen 

som många destinationer upplever i en viss utsträckning (Page & Connell, 2009). 

I Baum och Lundtorp (2001) beskriver de hur olika säsonger definieras i ett klimat som 

efterliknar Sverige. Högsäsongen är belägen under juli och augusti månad och resterande 

månader har inte samma besöksantal och klassificeras då som lågsäsong. 

Säsonger Månader 

Hög säsong juli, augusti 

Mellan säsong april, maj, juni, september 

Låg säsong oktober fram till mars 

Figur 1: Säsonger. Källa: Baum och Lundtorp (2001:52)  

Page och Connell (2009) förklarar att högsäsonger medför en möjlighet att generera intäkter 

från turismen. Trots denna möjlighet måste den ekonomiska vinsten vara tillräcklig stor för att 
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ge stöd till aktörer och ekonomin under hela året. Ett stort inslag av säsongsvariationer 

innebär att anställda har jobb under endast en del av året. Investeringar gjorda i denna näring 

står då stilla för den resterande delen av året. Denna näring måste gå med vinst under kortare 

tid jämfört med andra näringar. Destinationer som är beroende av sitt läge eller klimat 

försöker sig på marknadsdifferentiering, evenemanger eller marknadsföring och drivkraft för 

att behålla en jämnare ekonomi (Page & Connell, 2009). Baum och Lundtorp (2001) förklarar 

att säsonger delas in utifrån tre aspekter; single-peak, two-peak och non-peak. Single-peak är 

när efterfrågan är som störst och när destinationen har som mest att erbjuda besökaren. Two-

peak inträffar när destinationen har två säsonger, en sommarsäsong och en vintersäsong. Non-

peak förekommer på destinationer där en jämn ström av besökare existerar under hela året. 

Enligt Baum och Lundtorp (2001) angrips säsongsproblematik på en politisk-, 

marknadsförings-, och operativ nivå. De beskriver vidare att destinationer som har kalla 

klimat anses ha större problem med säsongsvariationer. Turismstrategin från dessa 

destinationer utvecklar nya marknader för perioder som vanligtvis brukar vara nere i termer 

om turist ankomster och lägger även en stor betoning på att förlänga existerande 

turistsäsongen. Utmaningen som säsongvariationer medför lägger fokus på en förlängning av 

högsäsongen snarare än att skapa en tolv månaders verksamhet (Baum & Lundtorp, 2001). 

Chung (2009) menar att det finns destinationer som upplever ett säsongsmässigt mönster av 

besökare. Han förklarar att det har varit erkänt att säsongsvariationer kan resultera i allvarliga 

ekonomiska och sociala frågor. Exempel på detta är en instabil arbetsmarknad som orsakas av 

tidsmässiga anställningar i en destination. Han beskriver att säsongsvariationer är ett globalt 

turismfenomen som orsakas av en tillfällig förflyttning av människor. Även de klimatiska 

egenskaperna genererar säsongsvariationer (t.ex. hög, mellan, och låg säsong) inom 

turismnäringen och i många länder (Chung, 2009). Bar On (1973) menar att de tillfälliga 

förflyttningarna av människor förekommer eftersom varje land har olika mönster av 

klimatförhållanden. Vissa semesterorter exempelvis längst kusten i södra och västra Afrika är 

populära bland turister, som kommer från den kalla vintern i norra och östra Europa (Bar On, 

1973). 

Higham och Hinch (2002) hävdar att det är genom systematiska variationer under hela året 

som de flesta turistmål karaktäriseras genom. Med det menar han att destinationer 

karakteriseras av sina högsäsonger, som till exempel en sommardestination respektive en 

vinterdestination. Mönster av besökare varierar inte bara inom ett år, men också inom en 
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månad, en vecka eller en enda dag (Higham & Hinch, 2002). När det gäller geografiska 

dimensioner menar Butler (1994) att en tätort har mindre säsongsvariation än en avlägsen 

plats. Detta argument stöds av Murphys (1985) empiriska resultat att storstäder som 

exempelvis London inte är sannolika att uppleva säsongsmässiga variationer lika mycket som 

turism specialiserade områden (till exempel badorter) gör. Detta kan bero på att vissa 

destinationer, inklusive kustorter och skidorter, fokuserar på att sälja säsongsprodukter, 

medan storstäder tenderar att ha gott om icke-säsongsbetonade attraktioner osårbara för 

klimatförändringar (Murphy, 1985). 

 

Säsongsvariationer har två distinkta ursprung, naturliga och institutionella (Chung, 2009). 

Butler (1994) förklarar att naturliga säsongsvariationer som namnet antyder, orsakas av 

naturfenomen, inklusive solljus, snöfall, regn, extrem temperatur och dagsljus. Institutionella 

säsongsvariationer resulterar från religiösa, sociala, kulturella och etniska faktorer (Butler, 

1994). Skollov och helgdagar är en av de viktigaste funktionerna som påverkar den 

institutionella säsongsvariationer (Bar On, 1972, Butler, 1994). Eftersom skolelever har 

sommarlov är en familj med barn mer benägna att resa under sommaren än andra årstider. I 

vissa länder kan helgdagar och festivaler generera stora mängder efterfrågan inom turismen 

(Bar On, 1972). Chung (2009) menar att säsongsvariationer har en allvarlig påverkan på 

turismnäringen, bland annat på sysselsättning, marknadsföring, ekonomi och förvaltning. Han 

förklarar att trångboddhet eller överanvändning av anläggningar under högsäsong kan orsaka 

miljöproblem (t.ex. luftföroreningar, avloppsvatten problem, buller och kriminalitet). Det 

finns strategier som en destination kan använda sig av för att lösa problemen i samband med 

säsongsvariationer; göra en mätning av säsongsmässiga variationer eller förlänga 

högsäsongen genom att utveckla en turismprodukt som en attraktion som inte berörs av de 

olika säsongerna (Chung, 2009). 

 

Butler (1994) anser att säsongsvariation inte alltid har alltid negativa effekter, vissa fördelar 

finns. I synnerhet har de positiva effekterna av säsongsvariationer lyfts fram från sociologi 

och ekologi. Han menar att efter ett kraftig utnyttjande av turismens tillgångar under en 

högsäsong, kan en lång viloperiod vara bättre än en kontinuerlig användning utan tid att vila. 

En lågsäsong ger en möjlighet för en social och ekologisk återhämtning (Butler, 1994). Butler 

(2002) förklarar att en lågsäsong även möjliggör för invånare i en destination att vila upp sig 

och ger dem tid för att förbereda inför nästa högsäsong. Han menar att vissa individer som 

reser under lågsäsong kan undvika trängsel under högsäsonger. Butler (2002) konstaterar att 
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det är detta exempel som visar att säsongsvariationer inte alltid har negativa effekter på 

destinationer, anläggningar och lokalbefolkningen. Chung (2009) jämför lågsäsongen med en 

strömbrytare, som stängs av en stund för att förhindra elektroniska maskiner från överhettning, 

och detta ur ett ekologiskt perspektiv bidrar till att upprätthålla turismen. En destination som 

präglas av säsongsvariationer betyder enligt Butler (2001) att det finns en obalans i 

turismflödet mellan de olika säsongerna på året. Detta kan leda till konkurrens mellan olika 

destinationer vilket skapar en betydelse för arbetet med destinationsutveckling. 

3.2 Destinationsutveckling 
Ordet destination har en mängd olika definitioner och har en varierande betydelse. Bohlin och 

Elbe (2011:11) menar att en destination kan definieras som en plats som utvecklas till ett 

resmål för turister. De förklarar att en destination är en plats eller ett område där turism utövas. 

Mossberg (2003) förklarar att en destination kan ses som ett geografiskt definierat område 

med naturliga och konstruerade attraktioner som lockar besökare. Även att en destination är 

ett produktområde, med natur, kultur och näringsliv, som är en del av en region eller landsdel 

som täcker en naturlig avgränsad dagstur eller ett aktivitetsområde. 

Destinationer bildas enligt Bohlin och Elbe (2011) genom samarbete mellan olika offentliga 

institutioner såsom kommuner med huvudsyfte att utveckla det lokala näringslivet genom 

turism. De menar även att destinationer baseras på det turistiska utbudet i en geografisk 

avgränsad region genom samarbete mellan olika privata och offentliga aktörer inom regionen 

men också med aktörer utanför destinationen.  

Gibson (2006) diskuterar att möten och samspel som äger rum mellan olika aktörer på 

destinationen är mestadels till nytta för alla parter, de ger upphov till nya lösningar på 

problem, skapar sysselsättning och genererar intäkter. Bohlin och Elbe (2011) förklarar dessa 

aktörer som företag, organisationer, politiker och tjänstemän, som har ett intresse av att 

utveckla destinationen. Dock kan interaktioner leda till problem om aktörerna inte 

kommunicerar, förstår eller samarbetar med varandra när det behövs, eller om de inte arbetar 

mot vissa gemensamma mål (Bohlin & Elbe, 2011). Gibson (2006) beskriver att interaktion 

sker samtidigt på alla nivåer och är en nödvändighet för utvecklingsprocesser. Samhället 

bygger på osynliga sociala kontrakt av samarbete. Därför anses samarbetet vara som en av 

grundstenarna i alla samhällen (Gibson, 2006). 

Pearce (1989) förklarar att en resas egenskaper kännetecknas av efterfrågan och ett utbud av 

varor och tjänster som beskriver destinationens grundstenar. Dessa egenskaper delas in i fem 
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stora områden: attraktioner, transporter, boende, anläggningar och infrastruktur. Han förklarar 

att attraktioner kan bidra till att uppmuntra turisten att besöka området, transporttjänsten 

möjliggör detta, och boendet samt stödjande verksamheter (t.ex. affärer, banker och 

restauranger) tillgodoser deras välbefinnande. Han menar att infrastrukturen säkerställer den 

viktiga funktionen för alla dessa egenskaper och förklarar vidare att många av dessa tjänster 

kan kombineras och erbjudas av researrangörer som finns på destinationen. Researrangören 

erbjuder resenären ett paket som omfattar transport, boende och eventuellt sevärdheter eller 

liknande fritidsaktivitet (Pearce (1989). Dredge och Moore (1992) anser att efterfrågan på 

sevärdheter, boende, service (butiker, restauranger och underhållning) och transporter 

härstammar från befolkningen eller marknaden som har både önskan och möjligheten att resa 

till destinationen. I sin tur är denna efterfrågan ansvarig för den ökade utvecklingen av 

turistattraktioner, boende, tjänster, transporter och information (Dredge & Moore, 1992). När 

turister reser får de en upplevelse som består av många olika delar, vissa materiella (transport 

från A till B, logi, souvenirer, inköp) och vissa immateriella (uppleva en solnedgång på en ö 

eller uppskattning av konstverk) menar Pearce (1989). 

Enligt Pearce (1989) erhålls många upplevelser vid eller på väg till och från destinationen. 

Han förklarar att souvenirer och andra varor kan köpas för att tas med hem men många av de 

varor och tjänster som efterfrågas av turister konsumeras på platsen där de erbjuds eller 

produceras. I vilken grad detta sker skiljer turismen från många andra ekonomiska 

verksamheter, såsom tillverkning och jordbruk (Pearce, 1989). Han menar att turismen är en 

mångsidig aktivitet och är geografiskt komplicerat eftersom olika tjänster söks och levereras i 

olika skeden från ursprunget till destinationen. Han förklarar att på utbudssidan kan 

anläggningar och tjänster som används av turister vara specialbyggda eller utformade för dem. 

Sedan menar han att andra har förvandlats från sin ursprungliga funktion för att kunna 

användas av turister till exempel stugor som har blivit fritidshus och gamla kanaler och 

vattenvägar har återställts för fritidsbåtar. Dredge och Moore (1992) anser att alla 

komponenter i utbudssidan är avgörande för en väl fungerande destination. Om till exempel 

nya attraktioner byggs så måste justeringar göras i destinationens alla grundstenar (Dredge & 

Moore, 1992). Destinationens grundstenar menar Grängsjö (1998) är viktigt då besökarna 

måste ha någonstans att bo, äta och något att göra och uppleva. Destinationsutveckling är 

därför en förutsättning för att locka besökare. 

Bohlin och Elbe (2011) beskriver att stadsregioner upplever destinationsutvecklingen som en 

viktig strategi för att attrahera turister och på så vis stärka det lokala näringslivet. 
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Målsättningen för destinationsutveckling är ofta en ökning av besökstalen men också en 

förbättring av produktutbudet och det eftersträvas ett partnerskap mellan den offentliga och 

den privata sektorn (Bohlin & Elbe, 2011). Enligt Gibson (2006) definieras 

destinationsutveckling inte i termen av antalet ökade turister utan snarare som en komplex 

förändringsprocess med hänsyn till samarbete och konkurrens, ordning och kaos, framgångar 

och misslyckanden, som korsar olika discipliner och sektorer. 

Bohlin och Elbe (2011) nämner att en destination kan befinna sig i olika faser i sin utveckling. 

Butler (2006) menar att utifrån en livscykelmodell kan en destination analyseras och se i 

vilken utvecklingsfas de befinner sig i. Modellen heter ”Tourism Area Life Cycle” och 

beskrivs från en destinations upptäcks fas till en fas där destinationen hotas till nedgång om 

inte något åtgärdas (Butler, 2006). Den förstå fasen beskrivs som upptäcktsfasen (Butler, 2006) 

som karakteriseras av att ett mindre antal människor besöker platsen. Han förklarar vidare att i 

denna fas finns det inte några specifika anläggningar för besökarna. Användandet av de lokala 

anläggningarna och kontakten med lokalbefolkningen blir då hög, vilket kan medföra att vissa 

besökare attraheras till platsen (Butler, 2006). I Bohlin och Elbe (2011) beskiver de att när ett 

mindre antal människor besöker platsen vill andra människor efterlikna dem och förorsakar då 

nya besökarströmmar. Även att en infrastruktur som kan ta emot det ökande antalet turister 

expanderas och i detta sammanhang växer också tydliga säsonger fram (Bohlin & Elbe, 2011). 

Butler (2006) beskriver nästa fas som utvecklingsfasen där andra aktörer än de lokala börjar 

uppmärksamma destinationen. Han beskriver att natur- och kulturella attraktioner utvecklas 

och marknadsförs specifikt, och dessa ursprungliga attraktioner kompletteras med 

människotillverkade anläggningar. Vidare förklarar han att hotell byggs, attraktioner 

utvecklas och destinationen marknadsförs i turisternas hemregion. Därefter följs den av nästa 

fas vilken är konsolideringsfasen (Butler, 2006). Han förklarar att i denna fas minskar antalet 

besökare samtidigt som en stor del av områdets ekonomi kommer att knytas till turismen. 

Butler (2006) menar att marknadsföringen och reklamens omfattning kommer att vara bred 

och ansträngningar att förlänga besökarens säsong och marknadsområde. Efter denna fas 

hamnar destinationen i en stagnation (Butler, 2006). Han menar att denna fas innebär att 

högsta antalet besökare har nåtts och även kapaciteten på destinationen. Att stagnation ses 

som ett hot förklaras att mycket av det lokala näringslivet vid det här laget är beroende av 

turism (Butler, 2006).  Enligt Bohlin och Elbe (2011) beror stagnationen på flera faktorer. De 

förklarar att destinationen är välkänd men upplevs inte längre som lockande på grund av flera 

tidigare besök. Även det stora antalet turister eller på grund av att konstgjorda attraktioner har 
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tagit över på bekostnad av det genuina (Bohlin & Elbe, 2011). Om inte destinationen lyckas 

vända trenden hamnar de i nästa fas som är nedgångsfasen (Butler, 2006). I denna fas så kan 

inte längre destinationen konkurrera med nya attraktioner, den attraheras inte längre av 

resenärer som semestrar men kommer att användas allt mer för helger eller dagsturer (Butler, 

2006). 

3.2.1 Attraktioner 

Kotler, Haider och Rein (1993) förklarar att ordet attraktion är ett begrepp som kan vara svårt 

att definiera. Attraktioner används för att täcka fysiska egenskaper och evenemang som 

tilltalar besökare, invånarna, nya invånare, olika företag och investerare. Dredge (1999) 

antyder att det inte är bara destinationer som är en grundläggande del av den totala turismen, 

utan att destinationer i sig är ett system som består av en blandning av attraktioner och tjänster. 

Varje del är beroende av andra delar för att på ett framgångsrikt sätt kunna attrahera service 

och tillfredsställa turister (Dredge, 1999). 

När Bohlin och Elbe (2011) diskuterar vad det ”krävs av en plats” för att vara en destination 

nämner dem attraktioner, infrastruktur och ett utbud av stödjande tjänster som möjliggör en 

vistelse på destinationen. De förklarar att attraktioner är kärnan i vad turisterna efterfrågar, 

som handlar om varför de åker till ett specifikt ställe.  

Kotler m.fl. (1993) nämner vidare olika attraktioner som en destination kan använda sig av för 

att möta den efterfrågan som finns. En sådan attraktion kan en destination investera i för att 

öka destinationens attraktion och locka dit besökare. De nämner shoppingområden, 

natursköna områden, historiska platser, kulturella upplevelser, underhållning, sportarenor och 

event. Bohlin och Elbe (2011) menar att turister lockas av natursköna områden, av 

kulturupplevelser, av mer äventyrliga upplevelser eller av atmosfären hos en plats. 

Vissa platser har enligt Kotler m.fl. (1993) haft turen med naturliga attraktioner medan andra 

har fått skapa sina attraktioner. De menar att platser med tur har attraktioner året om som 

exempelvis fint väder, historiska byggnader och berömda byggnadsverk. De förklarar att även 

destinationer som är belägna vid vatten har en särskild attraktionskraft, om destinationen 

utvecklar sitt havsnära läge för turism och rekreation. De andra med mindre tur och som 

saknar naturliga förutsättningar bygger istället nya idrottsarenor och konferenscentrum för att 

locka besökare och öka destinationens attraktion. Detta beskrivs som 

attraktionsmarknadsföring och det använder destinationer för att locka mer besökare (Kotler 
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m.fl., 1993). För att få besökare till destinationen så behöver det attraktiva marknadsföras med 

hjälp av ett varumärke. 

3.2.2 Varumärke 

Enligt Page och Connell (2009) innebär ”branding” att hjälpa destinationer att marknadsföra 

det attraktiva som historia, kultur, landskap och människor genom att bygga ett varumärke. 

Vidare förklarar de att varumärken är utformade för att koppla konsumenten med 

destinationen i nuet eller i framtiden. Dessutom handlar modern varumärkesbyggnad inte bara 

om att utveckla tilltalande kommunikationsstrategier utan att det handlar om att definiera och 

leverera framkant produkt eller tjänstekvalitet för att matcha eller överträffa kundernas 

förväntningar. De hävdar att det krävs en vision för att varumärket skall fastställas och att 

konsumenterna kommer att köpa den och detta kan uttryckas som varumärkets kärnvärde. 

Detta värde ska innehålla nyckelord som trovärdighet, rimlighet, drivbarhet och förväntas 

kunna leverera. De menar att detta värde förstärks konsekvent genom produkten, tjänsten och 

i all marknadsföringskommunikation i medier för att upprätthålla närvaron av varumärket. De 

förklarar byggnaden av ett varumärke som en lång process, men destinationens 

marknadsföring är avgörande när ett varumärke har utvecklats för att placera destinationen 

fast i målmarknader. Bland fördelarna med varumärkesbyggnad är att det ger konsumenterna 

möjlighet att identifiera sig med produkten eller platsen. Detta bidrar till att skapa en bild av 

produkten eller tjänsten och ökar synligheten. De förklarar att en bättre användning av 

varumärket kan hjälpa en destination med att rikta sig till olika marknader, där flera 

varumärken utvecklas. De förklarar vidare att det bidrar till att förstärka bildspråket bland 

kunder och mellanhänder som säljer turism upplevelser och kan lägga prestige till 

destinationen. En företagslogotyp eller ett varumärke bidrar till att skilja en destination från 

konkurrenterna (Page & Connell, 2009).  

3.2.3 Upplevelseområdet 

Istället för att en plats definieras som en destination kan det enligt Mossberg (2003:118) 

beskrivas som ett upplevelseområde då kunden är på platsen och upplever något. Det 

viktigaste för kunden är inte vem som äger och kontrollerar de olika företagen utan det 

viktigaste för dem är att deras behov tillfredsställs (Mossberg, 2003). 

Bohlin och Elbe (2011) förklarar ordet upplevelse som omfattar psykologiska och kulturella 

processer, men är även materiellt förankrad. Det är ett begrepp som handlar om att skapa 

produkter som stimulerar till starka upplevelser och som berör våra sinnen och relaterar till 

våra känslor. När det gäller destinationsutveckling är det viktigt att knyta en turistmiljö till ett 
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övergripande koncept.  Konceptet går att användas på olika sätt, en destination som finns i 

kalla klimat har exempelvis möjlighet att förvandla deras läge till en säljande turistprodukt 

(Bohlin & Elbe, 2011). Mossberg (2003) nämner att verksamheter som Disneyland, Hard 

Rock Café och Ishotellet i Jukkasjärvi uppfattas ha ett bra värde beroende på sin image. Hon 

menar att varje verksamhet har skapat ett koncept som förknippas med något speciellt och 

med dessa koncept utvecklar konkurrensfördelar. Men det är inte bara verksamheter som 

förmedlar ett unikt koncept, utan samma resonemang kan föras avseende platser.  

En upplevelse utgår Mossberg (2003:27) från att det är en process, personal och kunden som 

finns i upplevelserummet och samtliga delar påverkar kundens känslor, absorbering och 

kontroll. Mossberg (2003) menar att upplevelserummet är den fysiska miljön som tjänsten 

produceras inom. Mossberg (2003:120) beskriver att enligt Wakefield och Blodgett (1994; 

1999) har upplevelserummet störst betydelse när interaktionen är långvarig och när syftet är 

nöje eller ”njutning”. 

Mossberg (2003:40–45) anser att mycket handlar om att öka aktiviteterna i upplevelserummet. 

Hon förklarar vidare att det finns tre inriktningar som inkluderar aktiviteter och handlar om att 

ge kunden upplevelser och dessa är: 

 Olika tjänster och produkter förpackas till en gemensam helhet:  

Mossberg (2003) förklarar att olika produkter och tjänster kan förpackas eller 

paketeras för att skapa en image. Påtagliga faktorer kan användas, såsom arenor, 

konferenscentra, hotell, nöjesaktiviteter eller turistattraktioner. Hon förklarar att när 

det kommer nya besökare till en destination, är kunskapen om destinationen 

begränsad. Hon menar då att förpackningen är därför viktig i företagets och kundens 

beslutsprocess vid val mellan olika alternativ. Olika evenemang kan förpackas för att 

öka platsens eller områdets attraktionskraft (Mossberg, 2003). 

 

 Förena nytta med nöje: Mossberg (2003) beskriver att vissa företag arbetar utifrån 

koncept som berör intresse, nöje och betydelsen av andra kunder. Hon menar att 

företagsledningen måste se upplevelserummet inte enbart som en plats för ekonomiska 

transaktioner utan även som en plats för sociala ritualer. Detta kan sedan leda till en 

ekonomisk framgång. Mossberg (2003) förklarar att besökarna på sin lediga tid söker 

efter en social kontakt och ett hotell exempelvis arbetar då mot att skapa strategier 

som höjer kundens värde och som gör att kundens lediga tid täcks med aktiviteter. 
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 Skapa något konkurrenskraftigt: Mossberg (2003) poängterar att det inte bara 

handlar om att överträffa kundens förväntningar utan också om att ge kunden något 

som de inte har tänkt på. Detta angrips på olika sätt beroende på situation men det 

gäller att skapa något konkurrenskraftigt. Jakten på aktiviteter är alltmer viktigt, 

kunden söker efter aktiviteter där de kan lära, leka, njuta, vara tillsammans och roa sig 

(Mossberg, 2003:45). 

 

Enligt Mossberg (2003) har sportevenemang en stor möjlighet att kommunicera med hjälp av 

upplevelserummet, eftersom besökaren kommer för nöjes skull och stannar relativt länge. När 

det gäller destinationer så förknippas vissa med ett specifikt evenemang. Hon förklarar att de 

kan användas strategiskt för att marknadsföra respektive destinationer (Mossberg, 2003). 

3.3 En evenemangsdestination 
Evenemang är enligt Getz (2005) en term som används inom turism litteraturen för att främst 

beskriva destinationsutveckling och en marknadsföringsstrategi. Detta för att inse alla de 

potentiella ekonomiska fördelarna av evenemang (Getz, 2005). Han menar att det finns 

destinationer som väljer att positionera sig som evenemangsdestinationer i brist på andra 

unika turistattraktioner som till exempel behagligt klimat eller vacker natur. Etablerade 

destinationer använder sig av evenemang som komplement till sitt utbud för att ytterligare öka 

sin attraktivitet (Bohlin & Elbe, 2011). Mossberg (2003) styrker detta då hon förklarar att 

turistorganisationer använder evenemang för att förbättra destinationens image samt öka 

attraktionsnivån för besökaren. 

Getz (2005) förklarar att evenemang har en unik fördel just för att kunna övervinna 

säsongsvariation. Han menar att de kan dra nytta av de naturliga överklagande lågsäsongerna 

presenterar, såsom vinter i motsats till sommarsporter. Han förklarar vidare att evenemang 

kan ignorera de klimatiska skillnaderna helt och istället koncentrera sig på inomhusaktiviteter. 

Sedan förklarar han att innan evenemanget kan en destination locka medier genom 

förberedelser, nyheter, skapa nyfikenhet. När evenemanget når sin slutpunkt så kan det uppstå 

en effekt som kan locka återkommande besökare. Han menar att den även kan ha erhållit 

positiva rekommendationer från själva evenemangspubliken och andra som var imponerade 

av vad dem har läst om evenemanget och värd destinationen (Getz, 2005).  

Getz (2005) beskriver att de flesta evenemang är beroende av lokala och regionala målgrupper. 

Han menar vidare att evenemangen kan ha ett turismvärde om de är turistattraktioner eller om 
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de är en anledning för besökarna som redan är i ett område att stanna längre. Han förklarar att 

evenemang kan delas in i två kriterier, det första kriteriet handlar om efterfrågan av 

evenemang hos turisten. Det andra kriteriet handlar om värdet att uppnå andra turismmål som 

media täckning, imageförstärkning, utveckling av tema och hållbarhet (Getz, 2005). Aspekten 

hållbarhet ska enligt Getz (2005) vara den primära faktorn när värdet av evenemang 

undersöks.  

Bohlin och Elbe (2011) upplyser de effekter som evenemang kan bidra med, vilket kan hjälpa 

till att jämna ut turistströmmar till destinationen. De menar att destinationer som lider av 

säsongsproblem har stora strömmar av turister under några få månader. De förklarar att under 

lågsäsong står hotell, restauranger och turistattraktioner i princip tomma. Evenemang kan 

jämna ut säsongsskillnaderna genom att även attrahera turister under lågsäsong (Bohlin & 

Elbe, 2011). De förklarar att evenemang legitimeras oftast genom att peka på de ekonomiska 

effekter evenemang ger. Vidare förklarar de att även om evenemang går med ekonomisk 

förlust på kort sikt, kan de generera långsiktiga positiva ekonomiska effekter. Detta i form av 

ökat intresse för staden och därmed ökade turistströmmar. Detta har att göra med att 

evenemang kan ses som verktyg för byggande av varumärke och destinationsimage (Bohlin & 

Elbe, 2011). 
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4 Destination Kalmar  

I detta avsnitt som följer kommer en redogörelse för det empiriska material vi erhållit att 

redogöras. Det empiriska materialet bygger på den information som erhållits från uppsatsens 

tre intervjupersoner. Först kommer en mer utförlig presentation av våra respondenter att 

beskrivas.  

 

 Wiola Hägglöf: Med 40 års erfarenhet har Wiola arbetat som turistchef i Kalmar. 

Hennes uppgift är att vara ansvarig för besöksserviceenheten som handlar om allt från 

personal till budget. Hon har även ett ansvar för styrelseverksamheten. Med ett stort 

engagemang i internationella satsningar är Wiola delaktig i hela verksamheten. 

 

 Jenny Roloff: Sedan 2001 har Jenny arbetat med marknadsföringen på Destination 

Kalmar. Hon började studera det turistekonomiska programmet på högskolan i Kalmar 

men hoppade sedan över till marknadsföringsprogrammet. Efter studierna bodde 

Jenny utomlands och kom sedan tillbaka för att arbeta på Destination Kalmar. Hennes 

uppgift är att planera alla de kampanjer som görs i Kalmar och sedan marknadsföra 

dem. 

 

 Mimmi Mannheimer: Som slottschef på Kalmar Slott ansvarar Mimmi för 

verksamheten och personalen och har även ett ekonomiskt ansvar för slottet.  

Tillsammans med övriga Destination Kalmar och statens fastighetsverk ansvarar hon 

för alla händelser på Kalmar Slott som guideturer, konferens, mötesverksamhet, 

konserter, säsongsutställningar, permanenta visningar och utvecklar även koncept. 

Mimmi är i grund och botten en skådespelerska och har egentligen under hennes 

yrkesliv varit en teaterproducent men sedan november 2010 arbetar Mimmi som 

slottschef på Kalmar slott. 

 

4.1 Säsong och turism 
Att säsongsförlängning är något som Kalmar strävar efter är tydligt. Wiola Hägglöf anser att 

det är viktigt att sträva efter en säsongsförlängning men även fortsätta med att marknadsföra 

Kalmar som en sommarstad. Det händer mycket i staden på sommaren som drar till sig folk. 

Även om det sätts fokus på sommaren försöker Destination Kalmar att hitta andra säsonger på 
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året. Upphör marknadsföringen under sommaren kan det bidra till en stagnation av besökarna 

då sommaren inte är given (Wiola Hägglöf). Alla tre affärsområden som går under namnet 

Destination Kalmar arbetar aktivt med besöksnäringen. Jenny Roloff menar att det snarare 

handlar om att skapa olika teman. Hon säger att det pratas mycket om säsongsförlängning 

men det är en fråga om vad som är rimligt. Även att de inte ska lägga en händelse i april bara 

för att förlänga säsongen utan att de ska förstärka de månader då affärer har öppet och när det 

är behagligt att vara ute. Wiola Hägglöf hävdar att högsäsongen inte behöver förlängas 

mycket utan det räcker med en vecka i början och en vecka i slutet. I sista veckan av augusti 

2012 arrangerade Kalmar Ironman som Wiola Hägglöf beskriver att det normalt inte är under 

högsäsongen i staden. Hon förklarade vidare att hotellen märkte av att de blev fullbokade 

under denna period. Hon beskriver att detta evenemang var ett sätt att förlänga säsongen. 

Mimmi Mannheimer beskriver att Destination Kalmar jobbar väldigt aktivt med 

säsongsförlängning. Hon förklarar att även slottet gör det, då de har hälften av alla besökare 

under fem veckor på sommaren. Därför anser Mimmi Mannheimer att det är en självklarhet 

att förlänga dessa fem veckor då de är ”knökfulla”. Hon menar även att det handlar om att 

förlänga gentemot invånarna och Kalmarregionen. Men det är ju viktigt för en stad som 

Kalmar att i det långa loppet öka besöksnäringen och ta andelar. Turism är en nationellt 

växande näring som Kalmar naturligtvis vill vara med och dra dit besökare menar Mimmi 

Mannheimer. Kan Kalmar och Destination Kalmar få hit fler människor som övernattar, som 

handlar, som går på krogen, som bor på hotellen, som går på slottet och som helt enkelt 

spenderar tid och pengar är det betydelsefullt för staden Kalmar. Att besöksnäringen lever och 

människor har något att leva av (Mimmi Mannheimer).  

Som Wiola Hägglöf hävdar har de ett stort fokus på sommaren men försöker även hitta andra 

säsonger att marknadsföra. Vintern 2012/2013 är det första året då Destination Kalmar arbetar 

med en jul- och vinterkampanj. Det är första gången som en sådan här typ av satsning 

genomförs på denna säsong. Jenny Roloff beskriver att de lyfter fram julsäsongen med denna 

kampanj och att november, december och januari blir en ny säsong. Denna säsong har 

Destination Kalmar satsat mycket på, samt paketerat och marknadsfört den som ett koncept. 

Jenny Roloff menar att det händer otroligt mycket under dessa månader. Initiativet bakom 

detta koncept menar Wiola Hägglöf grundar sig i att de märkte förra året att det i december 

månad hade över 30 evenemang i Kalmar. De ansåg att det var viktigt att samordna dessa 

evenemang och marknadsföra de tillsammans så att mångfalden av upplevelserna visas och att 

reseanledningarna växer sig större.  
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Grunden av kampanjen utformar sig i en katalog som har skickats ut till 120 000 hushåll som 

berättar vad som finns att göra i Kalmar runt julen berättar Wiola Hägglöf. Även på hemsidan 

(kalmar.com) är kampanjen samordnad via den officiella evenemangskalendern för staden.  

Wiola Hägglöf förklarar att de har följt upp det med en annonsering. Baksidan på alla 

Kalmar-flygs flygstolar har köpts upp, de har köpt reklam på lastbilarnas baksida på ett åkeri i 

Kalmar, även radioreklam och busskurar har annonserats.  

Denna julkampanj kan inte enligt Wiola Hägglöf ta överta sommaren men det är ett steg de 

känner är i rätt riktning. Det här gör de tillsammans med handeln och med de som anordnar 

evenemang. Detta eftersom de har i den utgivna katalogen samlat allt som finns att göra under 

julperioden och närliggande till den. Destination Kalmar har själva producerat kampanjen och 

den har kostat cirka 800 000 kronor som deras partners, annonsörer samt 

evenemangsarrangörer har hjälp att finansiera. Det är många som är involverade menar Wiola 

Hägglöf. 

Wiola Hägglöf anser att handeln är en viktig aspekt när det gäller säsongsförlängning. Sedan 

etableringen av IKEA har besökarna i Kalmar ökat. Det är många besökare som inte kommer 

från Kalmar som besöker IKEA. Besökarna kommer ifrån Gotland, Kronobergs län, Blekinge 

och Öland. Även närliggande attraktioner som Glasriket attraherar besökare till Kalmar på 

övrig tid än mitt i sommaren. När besökarna kommer dit finns det människor som även tar en 

tur till Kalmar också. Handeln är med andra ord en bidragande faktor till en ökad 

besöksnäring.  

Men något som är viktigt att komma ihåg menar Wiola Hägglöf är att människor är lediga när 

de reser. Är de inte lediga så arbetar de merparten av året. Då spelar det ingen roll hur de 

påverkar besökaren om ingen annan målgrupp hittas. Men det måste också finnas ett utbud 

och en reseanledning. I lågsäsongen är det inte många som reser, då måste det finnas något 

som lockar. Då är det inte bara Destination Kalmar som är en aktiv aktör utan andra aktörer 

måste ta initiativ och ordna konserter eller andra upplevelser för att lyfta övrig tid berättar 

Wiola Hägglöf. 

4.2 Kalmar som destination 
Kalmar är en attraktiv destination enligt Wiola Hägglöf. Den drar nytta av närliggande 

attraktioner som Öland, Glasriket och Astrid Lindsgrens värld då de lockar besökare. Mimmi 

Mannheimer menar vidare att Kalmar är en stad som fokuserar mycket på stadskärnan. Det är 

en historisk stad som till skillnad från många andra småstäder i Sverige är välbevarad. Det 
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finns väldigt många kultur-historiska byggnader i staden. Det är något som de arbetar mycket 

med då Kalmar är en ”pittoresk” stad. I uppdrag från kommunen jobbar Destination Kalmar 

med området som ligger innanför Kalmars kommuns gränser med de olika aktörer som är 

belägna där. Fokus enligt Jenny Roloff är på centrum, genom att mångfalden av evenemangen 

äger rum där. Stadskärnan är en förutsättning för att staden ska vara levande för om 

Kvarnholmen skulle läggas ner, med all handel, skulle staden inte ha ett naturligt centrum. 

Därför är det viktigt med rörelse i centrum men det är helheten Kalmar, som en destination de 

arbetar med.  

Kalmars kustnära läge är något som de arbetar med. Jenny Roloff menar att en styrka med 

Kalmar är närheten till vattnet men det är en aspekt som de inte fullt upp har utnyttjat. Till 

exempel menar hon att på Kvarnholmen, som är en ö, har parkeringar byggts närmast vattnet. 

Men de arbetar för att öka tillgängligheten till havet för besökarna. Destination Kalmar har 

tagit fram ett projekt där de på olika sätt utnyttjar det kustnära läget förklarar Jenny Roloff. 

Nyligen har vågbrytarbadet byggts som är placerat vid länsmuséet. Även finns det planer på 

att till 2013 bygga både en sandstrand och en brygga vid Kalmarsundsparken. Detta görs för 

att i framtiden göra Kalmar till en mer attraktiv kuststad som besökarna i större grad kan 

uppleva. 

Wiola Hägglöf menar att samarbetet med de olika aktörerna i Kalmar är jätteviktigt, att 

Destination Kalmar inte är någonting om det inte finns andra aktörer. Hon menar att om 

aktörerna inte finns med är det omöjligt för Destination Kalmar att betala för hela kostnaden, 

samarbete är något som Kalmar arbetar aktivt med. Hon förklarar vidare att hotellen, 

shoppingutbudet och restaurangnäringen är viktiga för dem eftersom det är de som bygger 

attraktioner i staden. Det är därför de jobbar väldigt nära med varandra. De har i Kalmar 

bildat en hotellgrupp samt en restauranggrupp som träffas med jämna mellanrum för att 

diskutera händelser som kommer och har varit. Det är ju de som är medfinansierade till 

mycket som Destination Kalmar gör. Hon menar att evenemangen som inträffar under året 

inte bara är finansierat av Destination Kalmar utan aktörerna som har vinning utav det hjälper 

till vid finansieringen. Med det beskriver Wiola Hägglöf att de kommunicerar ständigt. 

Mimmi Mannheimer bekräftar samarbetet i Kalmar. Hon säger att det är något som 

Destination Kalmar jobbar väldigt mycket med och betonar att om de inte samarbetar så 

kommer de inte någonstans med säsongsförlängning eller besöksnäringen. Där jobbar de 

mycket med att näringen ska lägga pengarna i mitten. Något gemensamt är att ekonomin 
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lägger Destination Kalmar på marknadsföringen och till att få fler aktörer. Mimmi 

Mannheimer beskriver kommunen som en viktig aktör i de här samarbetssammanhangen. Hon 

menar att kommunen ensam inte kan bära destinationsutveckling då det är ett arbete som 

restaurangnäringen, hotellen, företagen samt fastighetsägarna tillsammans måste medverka i. 

En viktig samarbetspartner, enligt Mimmi Mannheimer, är Statens fastighetsverk som är 

slottets ägare och med dem finns det ett tio-årigt avtal och ett utvecklingssamarbete.  

Kalmars strategiska läge är en styrka då de befinner sig mellan Glasriket, Astrid Lindgrens 

värld och Öland säger Wiola Hägglöf. Fördelen med det geografiska läget anses också vara en 

nackdel enligt Jenny Roloff. Då hon menar att det är långt att ta sig till Stockholm, Göteborg 

och Malmö. Det är mycket genomresande i staden och de har ett bra utbud i form av 

logimöjligheter. Wiola Hägglöf menar att de är väldigt beroende av att besökaren ska kunna 

bo någonstans när de kommer till en ort och semestrar. Det strategiska läget gör att Kalmar 

blir intressant i ett större omland då de märker att fler och fler besökare bosätter sig i staden. 

Anledningen till detta är enligt Wiola Hägglöf att de har ett stort utbud av evenemang och 

aktiviteter. Jenny Roloff anser att styrkorna med Kalmar är närheten till vattnet samt att det är 

en historisk och kulturellt bevarad stad med stadskärnan och miljön omkring. 

Jenny Roloff förklarar att frågan om parkering i staden är en svaghet i Kalmar då den är 

återkommande. Hon menar även att det på vissa platser finns gott om parkering så är det en 

fråga om hur mycket besökaren är villig att betala och hur långt de vill gå. Wiola Hägglöf 

anser att en svaghet kan vara att Kalmar är väldigt bundna till sommarsäsongen. Även om det 

arbetas med att utveckla vinter och julen så är det väldigt sommarfokuserade och då blir 

säsongen väldigt kort. Men det är något som de försöker arbeta på förklarar Wiola Hägglöf. 

Möjligheter för Kalmar finns eftersom efterfrågan ökar menar Wiola Hägglöf. Hon förklarar 

att inför damfotbolls EM 2013 har de fått bokningsförfrågningar från både Island och Norge. 

Detta är ett exempel på en efterfrågan som visar att det finns möjligheter och som dessutom 

skapar möjligheter för de som vill etablera sig i Kalmar. Dessa möjligheter vill Destination 

Kalmar kommunicera ut då ett behov finns hos dem. Denna efterfrågan på 

bokningsförfrågningarna på hotellen i staden gör att stora investeringar behövs men Wiola 

Hägglöf hävdar att det kanske räcker att de befintliga hotellen till exempel ökar antal bäddar.   

Wiola Hägglöf berättar att de flesta besökarna som kommer till Kalmar är bilburna. Vägarna 

till dit är inte de bästa så detta kan ses som ett hot för staden då de inte har den bästa 

logistiken till och från staden. Även kommunikationen med flyg och tåg är inte den bästa. 
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Detta är något som Kalmar behöver utveckla säger Wiola Hägglöf. Även kvalitén behöver 

utvecklas. Hon förklarar att de inte känner att Kalmar har det där ”tipp topp” hotellet som de 

skulle kunna behöva. Då damfotbolls EM går av stapeln 2013 så är efterfrågan ifrån UEFA 

och alla internationella organisationer väldigt höga. Det där ”extra snäppet” berättar Wiola 

Hägglöf att de inte har i Kalmar, även en kvalitetshöjning inom restaurangnäringen skulle 

behövas. 

4.2.1 Attraktioner i Kalmar 

Jenny Roloff anser att det finns en ganska bra mix av attraktioner i Kalmar. Att säga vilken 

hon tycker är starkast beror mest på vilka intressen besökaren har. Hon beskriver att det finns 

ett stort nöjesutbud inomhus under hösten, vintern och våren. De har Kalmarsalen och 

Kalmarslottet, Konstmuséet och Länsmuséet. Både muséerna är öppna året runt samt slottet är 

öppet varje helg året runt så Jenny Roloff menar att det alltid finns något att göra när 

besökaren kommer hit. Wiola Hägglöf och Mimmi Mannheimer anser att slottet är den 

starkaste attraktionen i Kalmar. Anledningen till detta är på grund av historien, då det är 

därför många känner till Kalmar. Slottet menar Wiola Hägglöf är symbolen för Kalmar, när 

det pratas om staden så har folk en uppfattning av historien. 

Kalmar Slott är byggt under 1100-talet med torn och tinnar och det anses vara ett slott som få 

i Norden kan uppbringa. Fördelen med slottet är att den inte har moderniserats utan har kvar 

sina anor från vasaettens slott. Mimmi Mannheimer menar att när slottet förföll så betyder det 

att slottet kunde byggas upp igen som ett renässansslott. Hade den däremot haft kvar sin 

betydelse under och efter 1600-talet hade den moderniserats och slottet skulle mista sin unika 

miljö. Slottet har ett oerhört kulturarv förklarar Mimmi Mannheimer.  Därför måste den 

förvaltas på ett väldigt omtänksamt och förnuftigt sätt. Det går inte att göra vad som helst med 

kulturarvet då byggnadsantikvarier kan se hur de byggde på den tiden. Även hur de byggde 

murar och hur krigen såg ut på 1600-talet. Hon menar att dessa faktorer inte är några 

svagheter för slottet utan mycket att beakta. Men möjligheterna anser Mimmi Mannheimer är 

stora. Det finns oerhört mycket som kan ”levandegöra” den kulturhistoriska miljön men det 

måste vara inom ramarna eftersom det är ett unikt slott. Då hon ser att slottet måste förvaltas 

väl finns det inte ett hot från deras sida att de skulle förstöra den. De vill att det kommer 

besökare som upplever slottet och de aktiviteterna de har i en omfattning som skapar 

möjlighet till utveckling. De vill på så sätt se att det kommer många besökare samtidigt som 

de vill bevara det kulturhistoriska.  
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4.2.2 Varumärket Kalmar 

Kalmar är orten med ett välbevarat slott, med havet nära och en historisk stadskärna. Det är 

enligt (Destination Kalmar AB) en utgångspunkt för utflykter, upplevelser och evenemang för 

besökarna. Kalmar centrum har en kombination av det historiska och moderna. Destination 

Kalmar menar att blandningen mellan nationella kedjor, moderna köpcentra och gallerior som 

varvas med små, personliga butiker, restauranger och caféer är något som de värnar om. 

Närhet, tillgänglighet och utbud är något som Destination Kalmar vill marknadsföra. Detta är 

enligt Destination Kalmar vad de vill framhäva mer än omvärldens syn på staden. När 

människor tänker på Kalmar tänker de flesta på Kalmar Slott och Ölandsbron. Många känner 

även till Kalmar FF och att Kalmar är en kuststad och semesterort (Destination Kalmar AB). 

För att börja arbetet mot en ny bild av Kalmar har en profil av Kalmar skapats med sex olika 

profilområden; centrum, puls, kunskap, kultur, historia och miljö. Detta vill Destination 

Kalmar arbeta mot: 

Centrum: Kalmar är regionens nav där företag, myndigheter och organisationer etablerar sig. 

Ett centrum som kan fortsätta att vara en lockande magnet krävs det en blandning av affärsliv, 

näringsliv och nöjesliv.  

Puls: För att en stad ska vara attraktiv behövs en atmosfär med puls. Kalmars puls grundar sig 

i studentliv, positiva människor, aktiva föreningar, kreativa företagare, omtänksamma hotell, 

bra restauranger, spännande evenemang och ett rikt nöjesliv. 

Kunskap: Fler utbildningar på universitetet, nya affärsmöjligheter och en spetskompetens är 

nationellt och internationellt attraktiv.  

Kultur: Från dans, musik och teater till gallerier och evenemang ligger upplevelsen i 

betraktarens ögon. Med ett rikt kulturutbud vidgas besökarens vyer och det mår människan 

bra av.  

Historia: Kalmars historiska omgivning gör Kalmar till ett besöksmål. Dåtiden möter nutiden 

i denna miljö. Det är en miljö som berikar både invånarna som besökare.  

Miljö: Kalmar kan erbjuda en bra livsmiljö med cykelavstånd till allt, frisk luft och vattennära 

boende. 

Jenny Roloff förklarar att de sex olika profilområdena är rätt gammal men gäller fortfarande 

idag. Eftersom ett varumärke är en långsiktig process. Hon berättar att de arbetar mycket med 
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profilområdet och dessutom att det händer saker i staden, även lite historia och kultur och att 

det är ett centrum. Linnéuniversitet blir naturligtvis den som bygger på kunskapsdelen. 

Profilområdet miljö arbetar inte Destination Kalmar med utan det är kommunen som påverkar 

det. 

4.2.3 Upplevelseområdet 

Wiola Hägglöf anser att ett koncept handlar om vilka grupper de vänder sig till. Hon anser 

även att om Kalmar skulle haft en attraktion som Liseberg hade konceptet varit väldigt lätt 

och fokuserat. Men hon förklarar att närheten skulle kunna vara Kalmars koncept. Hon tycker 

inte att det är ett riktigt koncept dock men det är så nära hon kan uttrycka sig. Kalmar är en 

lagom liten stad för att allt ska vara väldigt nära. Det är nära till alla attraktioner i staden och 

besökarna behöver inte bil för att uppleva alla sevärdheter som finns. Jenny Roloff menar 

däremot att de har olika koncept för evenemangen eller kampanjer men det är en del av 

varumärket. 

4.3 En evenemangsdestination 
Wiola Hägglöf, Jenny Roloff och Mimmi Mannheimer är alla eniga om att det är viktigt med 

evenemang. Detta eftersom det är ett sätt att attrahera besökare till staden då ett skäl måste 

finnas bakom resan för att göra ett besök flera gånger. Det kan vara en utställning eller ett 

evenemang då det är lättast att starta upp eller köpa. Jenny Roloff menar att det krävs 

investeringar för att utveckla en attraktion från noll. Hon menar att eftersom evenemangen är 

det primära skälet till ett besök är det med stor osannolikhet att Kalmar kommer bygga nya 

attraktioner i det syftet. Wiola Hägglöf förklarar att de har genom besökssiffror sedan ett tiotal 

år tillbaka sett att attraktionen för en stad ökar om de satsar mer på kvalitativa evenemang. 

Det är genom att få med näringen i form utav partnerskap som genererar intäkter till bolaget. 

Wiola Hägglöf menar att de 70 företag som är partners med Destination Kalmar hjälper till att 

finansiera allt från 10 000-250 000 kronor till bolaget per år för att utveckla evenemangssidan. 

Wiola Hägglöf förklarar att de i nuläget håller på att bygga upp en utveckling av 

idrottsevenemang som ger många ”ringar på vattnet”. För ett idrottsevenemang som Ironman 

är på sommaren får Kalmar även hit besökare under våren och ibland under hösten som ska 

testa banan, genom att cykla där deltagarna ska cykla när tävlingen börjar. Idrottsturism är 

något som Kalmar satsat mycket på menar Wiola Hägglöf.  De har en person anställd som 

bara jobbar med detta och de kommer även att anställa en person till under en projekttid under 

ett år då Kalmar 2013 ska hålla damfotbolls EM som är en stor händelse. Hon beskriver att 

det unika med Kalmar är just att väldigt mycket är gratis exempelvis Stadsfesten och musik på 
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Larmtorget som drar mycket besökare så evenemang anser Wiola Hägglöf är viktigt. Det är 

viktigt att det händer saker i staden men konkurrensen på evenemangssidan växer hela tiden 

och besökarna förväntar sig mer och mer. Mimmi Mannheimer berättar att det måste finnas en 

konkret reseanledning för att kunna marknadsföra den. Evenemang är då en sådan konkret 

anledning att besöka Kalmar. Evenemang är själva grunden för marknadsföringen och 

grunden i utvecklingen av destinationen förklarar Mimmi Mannheimer. 

När det kommer till evenemangsutbudet i Kalmar anser Wiola Hägglöf att den både är 

varierad och att den håller kvalitén som hon menar är jätteviktigt. Mimmi Mannheimer tycker 

däremot att utbudet på slottet blir större och bättre. De kommer att anställa en ny 

projektanställd för att verksamheten kan utvecklas mer. Jenny Roloff känner att utbudet är 

stort för en liten stad som Kalmar. Men hon betonar att det beror mycket på vilket intresse 

besökaren har. Det finns många evenemang som är breda och tilltalar många som till exempel 

en julkonsert och sedan finns det grupper som har speciella intressen då det inte finns ett 

utbud för dem.  Det beror även på vad en familj väljer att lägger pengar på t.ex. evenemang, 

shopping, resor eller på att renovera hemmet. Om evenemangen är för många så finns det en 

risk att det inte finns underlag för det. Det måste då finnas en balans som marknaden får styra. 

När det kommer till aktörerna menar Wiola Hägglöf att privata aktörer som anordnar 

evenemang vill ha den absoluta och maximala tidpunkten när flest människor är i Kalmar. Det 

syns då de största evenemangen ligger mitt i juli månad där flest antal besökare kan uppnås. 

Hon förklarar vidare att julmarknaden på slottet också är ett evenemang med privata aktörer 

som har tagit ett initiativ till detta. Men då julmarknader nu för tiden inte drar till sig många 

besökare som övernattar bidrar inte evenemangen till en stor säsongsförlängning. Mimmi 

Mannheimer säger att när julkampanjen gjordes upptäckte hon hur mycket som faktiskt 

händer i Kalmar. Om inte några evenemang fanns är det mycket svårare för handeln att dra 

själv. Men om flera olika aktiviteter kombineras får besökaren en mer konkret anledning att 

besöka Kalmar. Detta gör att samarbetet, evenemangen, handeln och turismen blir starka ihop. 

Jenny Roloff styrker detta genom att säga att Kalmar har mycket mer på julen och att det är 

där fokus sätts. Hon menar att det tar en väldigt lång tid att bygga upp en säsong och därför 

kommer de inte att satsa på att skapa en ny årstid på många år. Men däremot försöker de hitta 

evenemang som kan marknadsföras tillsammans som teman för annars är det otroligt svårt. 

Hon förklarar att de inte kan göra något bara för att de vill utan det måste finnas ett underlag 

bakom dem. Det är även viktigt att alla från näringslivet och besöksnäringen står bakom 

beslutet.  
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Jenny Roloff berättar att när Destination Kalmar arrangerar ett evenemang så är de 

certifierade enligt 9001 och 14001. 9001 är en certifiering om kvalitetsledning och 14001 är 

en certifiering om miljöledningssystem. De ställer inga krav på arrangörer som anordnar 

evenemang utan det är upp till dem själva hur det arbetar med hållbarheten på evenemangen. 

Även när det gäller attraktionerna så finns inga påtryckningsverktyg för att påverka. Detta är 

något som även Wiola Hägglöf tar upp, hon anser att det är aktörerna som har ett ansvar för 

att ha ett hållbart tänkande samtidigt som dem själva gör så gott dem kan för att kunna bidra 

till en mer hållbar turismnäring. Hon förklarar att Destination Kalmar är en förmedlare och en 

informatör när det gäller detta ämne. 

4.4 Sammanfattning  
Mimmi Mannheimer beskriver säsongsförlängning som någonting viktigt för Destination 

Kalmar och vad som behövs för att Kalmar ska kunna utvecklas som en stad. Hon beskriver 

även att besöksnäringen idag är en näring som ständigt växer och då gäller det att det ska 

finnas ett aktivt arbete. Däremot anser Wiola Hägglöf att det ska finnas attraktioner för att 

kunna förlänga en säsong. Skulle Kalmar exempelvis ha ett Liseberg eller Kolmårdens 

djurpark hade det varit bra för barnen, som enligt Wiola Hägglöf styr väldigt mycket var 

familjer reser, dessutom är barnattraktioner väldigt omtyckta tycker hon. Hon förklarar att det 

är kallt i slottet på vintern och det går inte att ha en sådan aktivitet som barnens slott under 

själva vinterperioden, det går att värma upp vissa salar men inte hela slottmiljön. Wiola 

Hägglöf menar att det är just detta som är deras hinder 

Jenny Roloff förklarar att det är lätt att halka in och försöka förlänga säsongen som hon anser 

är föråldrat. Istället ska det sättas fokus på styrkorna och se vad dessa betyder för Kalmar över 

åren, tycker Jenny Roloff. Det är inte samma typ av utbud som det finns på sommaren som på 

hösten och då är det inte ens samma typ av besökare menar hon. På Destination Kalmar 

förklarar Jenny Roloff att begreppet ”säsongsförlängning” är något som de har tröttnat på och 

viljan är istället att de ska utnyttja nuet. Hon förklarar även att Destination Kalmar vill lägga 

ett större fokus på uppbyggnaden av teman för de olika evenemangen i staden. 

Mimmi Mannheimer förklarar att något som Destination Kalmar har ”tagit ett grepp om” är 

idrottsturismen och det hör till turismnäringen som är en stor reseanledning och motor i 

besöksnäringen. Exempel på detta är damfotbolls EM och Ironman, det är för att dra till sig 

besökare och för att besökarna ska få konkreta reseanledningar. Hon menar att om besökaren 

bokar en resa till Kalmar för att se på en damfotbolls EM match, så kan besökaren möjligtvis 
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stanna kvar för att sedan gå på slottet till exempel. Det är just där som Mimmi Mannheimer 

beskriver att Destination Kalmar kommer in i bilden och marknadsför det gemensamt för att 

inte alla ska arbetar enskilt. 

Jenny Roloff anser att det ska samlas mycket aktiviteter för att Destination Kalmar ska kunna 

komma in och forma en samordnad kampanj för dessa aktiviteter. Hon menar att Destination 

Kalmar inte hjälper enskilda evenemang. Detta för att de måste kunna erbjuda tillräckligt 

mycket med aktiviteter för att kunna genomföra dessa evenemang. Detta resulterar att det blir 

väldigt mycket under sommar och jul perioden som evenemangarrangörerna väljer att placera 

ut sina aktiviteter enligt Jenny Roloff. Wiola Hägglöf menar att det är på sommaren som det 

lönar sig mest på varje utlagd krona för att locka besökare på den internationella marknaden. 

Om en stor satsning hade gjorts under lågsäsongen skulle det kosta för mycket pengar och ge 

för lite, därför är de rätt koncentrerade till sommaren då Kalmar har som mest att erbjuda 

anser Wiola Hägglöf. 
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5 Analys 

Vi kommer i detta stycke analysera den insamlade teorin och empirin tillsammans för att 

komma underfund med hur Kalmar jobbar med säsongsutveckling. Den kommer att vara 

baserad på de områden arbetet grundar sig i.  

5.1 Säsong och Turism 
Som Baum och Lundtorp, 2001 beskriver ligger fokus på de utmaningar som 

säsongvariationer medför i allmänhet på en säsongsförlängning snarare än att skapa en tolv 

månaders verksamhet. Detta är något som Wiola Hägglöf och Jenny Roloff förklarar att 

Kalmar arbetar med. Jenny Roloff tror inte på att de ska lägga en händelse i april till exempel 

för att förlänga säsongen utan förstärka de månader som affärer har öppet. Wiola Hägglöf 

hävdar att säsongen inte behöver förlängas mycket utan det gäller en vecka i början och en 

vecka i slutet ger det stora effekter. Chung (2009) menar att det är de klimatiska egenskaperna 

som formar de olika säsongerna i en destination som hög-, mellan- och låg säsong. Kalmar 

har blivit en sommarstad att räkna med då olika evenemang och upplevelser på sommaren har 

ökat (barometern). 

Higham och Hinch (2002) menar att det är genom systematiska variationer under året som de 

flesta destinationer karaktäriseras genom. Chung (2009) förklarar att en ojämn efterfrågan 

inom turism kan uppstå eftersom destinationen främjar produkter som är baserade på 

säsongsegenskaper. Trots att det arbetas med säsongsförlängning tycker Wiola Hägglöf att det 

är viktigt att inte glömma bort sommaren och fortsätta marknadsföra Kalmar som en 

sommarstad. Enligt Murphy (1985) är det osannolikt för storstäder som exempelvis London, 

att uppleva säsongsmässiga variationer. Han menar att det beror på att vissa destinationer, 

inklusive kustorter, fokuserar på att sälja säsongsprodukter. Han förklarar vidare att storstäder 

tenderar att ha gott om icke säsongsbetonade attraktioner som kan ignorera klimatförändringar.  

Baum och Lundtorp (2001) förklarar att säsonger delas in utifrån tre aspekter; single-peak, 

two-peak och non-peak. Single-peak är när efterfrågan är som störst och när destinationen har 

som mest att erbjuda besökaren. Two-peak inträffar när destinationen har två säsonger, en 

sommarsäsong och en vintersäsong. Non-peak förekommer på destinationer där en jämn 

ström av besökare existerar under hela året. Wiola Hägglöf beskriver att Kalmar har ett stort 

fokus på sommarsäsongen, trots detta försöker dem hitta andra säsonger att marknadsföra. 



 

34 
 

Som vintern 2012/2013 arrangerade Destination Kalmar en jul- och vinterkampanj för första 

gången. November, december och januari blir i detta fall en ny säsong menar Jenny Roloff.  

 

Murphy (1985) förklarar att vissa turistmål fokuserar på att sälja säsongsprodukter medan 

storstäder tenderar att ha gott om icke-säsongsbetonade attraktioner som är osårbara för 

klimatförändringar. Enligt Chung (2009) finns det även säsongsmässiga mönster av besökare 

och som enligt Higham och Hinch (2002) kan dessa besökare variera inom ett år men även 

inom en månad, en vecka eller en dag. Detta påpekar Jenny Roloff att Kalmar har, eftersom 

utbudet på både sommaren och hösten är annorlunda och detta resulterar i att det inte är 

samma typ av besökare.  

5.2 Destinationsutveckling 

Pearce (1989) menar att resor och vistelsers egenskaper kännetecknas av efterfrågan och av 

ett utbud av varor och tjänster. I en destination kan dessa egenskaper delas in i fem stora 

områden: attraktioner, transporter, boende, anläggningar och infrastruktur (Pearce, 1989). 

Jenny Roloff anser att det finns en ganska bra mix av attraktioner i Kalmar. Enligt Bohlin och 

Elbe (2011) är attraktioner kärnan i vad turisterna efterfrågar, som handlar om varför de åker 

till ett specifikt ställe. Gällande transporten anser Wiola Hägglöf att kommunikationen med 

flyg och tåg är dåliga, och vidare menar hon att detta är något som Kalmar behöver utveckla 

och även i vissa sammanhang behöver kvalitén utvecklas. Hon förklarar att Kalmar inte har de 

bästa hotellen som faktiskt skulle behövas, detta skapar en stor efterfrågan på boende men 

inga investeringar har gjorts. Enligt Pearce (1989) kan attraktioner bidra till att uppmuntra 

turisten att besöka området och transporttjänster möjliggör detta. Han förklarar att boendet 

samt stödjande verksamheter som affärer och restauranger, är viktiga då dessa tillgodoser 

besökarens välbefinnande. Wiola Hägglöf berättar att besökare som kommer till Kalmar är 

vanligvis bilburna. Hon påpekar att vägarna inte är de bästa. Pearce (1989) förklarar att 

infrastrukturen är grundläggande för att den säkerställer en viktig funktion för alla dessa fem 

områden. 

Som Bohlin och Elbe (2011) beskriver upplever stadsregioner turismutveckling som en viktig 

strategi för att attrahera turister och på så vis stärka det lokala näringslivet. Målsättningen för 

en destinationsutveckling är ofta en kvantitativ ökning av besökstalen men också en kvalitativ 

förbättring av produktutbudet. Det eftersträvars ett partnerskap mellan den offentliga och den 

privata sektorn. Samarbetet mellan de olika offentliga och privata aktörerna är viktigt då 

Kalmar inte skulle vara något utan dem menar Wiola Hägglöf. Detta är något som Mimmi 
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Mannheimer bekräftar då hon betonar att om inte de samarbetar kommer de inte någonstans 

med varken säsongsförlängning eller besöksnäringen. Enligt Bohlin och Elbe (2011) är 

målsättningen för en destinationsutveckling att det strävas efter ett partnerskap mellan den 

offentliga och den privata sektorn. Wiola Hägglöf menar att Destination Kalmar inte 

ensamma kan bära destinationsutvecklingen utan det är ett arbete som restaurangnäringen, 

hotellen, företagen samt fastighetsägarna tillsammans måste medverka i. Dessa är viktiga 

eftersom det är de som bygger attraktionerna i staden. Gibson (2006) beskriver att ett 

samhälle bygger på osynliga sociala kontrakt av samarbete. Problem kan uppstå om aktörerna 

inte kommunicerar, förstår eller samarbetar med varandra när det behövs eller om de inte 

arbetar mot viss gemensamma mål. Wiola Hägglöf berättar att de har både en hotellgrupp och 

en restauranggrupp som har bildats i Kalmar som träffas med jämna mellanrum för att 

diskutera händelser som kommer och har varit. Det är inte bara Destination Kalmar som 

finansierar till det dem gör, utan att aktörer som har vinning utav det hjälper också till så 

Wiola Hägglöf menar att de har en tät kontakt. Som Bohlin och Elbe (2011) beskriver bildas 

destinationer genom ett samarbete mellan olika offentliga institutioner med huvudsyfte att 

utveckla det lokala näringslivet genom turism. 

När det kommer till destinationsutveckling är det enligt Bohlin och Elbe (2011) viktigt att 

knyta en turistmiljö till ett övergripande koncept. Det kan hjälpa destinationer som finns i ett 

kallt klimat att förvandla deras läge till en säljande turistprodukt. Men Kalmar har inget 

övergripande koncept. Wiola Hägglöf menar att om de skulle haft en attraktion som Liseberg 

hade konceptet varit lätt och fokuserat. Jenny Roloff bekräftar detta då hon förklarar att de 

inte har ett övergripande koncept utan koncepten gäller för olika evenemang eller kampanjer, 

men det är en del av varumärket. Hon förklarar att jul- och vinterkampanjen har paketerats 

och marknadsförts som ett koncept. Men Wiola Hägglöf förklarar att Kalmars koncept kan 

vara närhet. Även om hon inte tycker det är ett riktigt koncept förklarar hon att det är så nära 

hon kan uttrycka sig då Kalmar är lagom litet för att allt ska ligga nära tillhands.  

Butler använder en livscykelmodell som visar vilken fas en destination befinner sig i. Det 

finns en upptäcktsfas, en utvecklingsfas, en konsolideringsfas, en stagnationsfas och en 

nedgångsfas. Wiola Hägglöf beskriver att Kalmar är i en utvecklingsfas med två exempel. Det 

ena är att Kalmars logistik samt kommunikation med både tåg och flyg till och från staden 

inte är den bästa och behöver utvecklas ytterligare. Hon beskriver även att boendet i Kalmar 

behöver utvecklas. För att de inte kan erbjuda besökarna ett ”tipp topp” hotell som de önskar. 

Wiola Hägglöf förklarar även att de 70 företag som är partners till Destination Kalmar hjälper 
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till att finansiera med allt från 10 000-250 000 kronor varje år för att utveckla 

evenemangssidan. Dessutom utvecklas Kalmars kustläge i samband med ett projekt som 

Destination Kalmar påbörjade 2013. Mimmi Mannheimer beskriver även hur en 

säsongsförlängning är viktigt för Destination Kalmar och att det är något som behövs för att 

Kalmar ska kunna utvecklas som en stad. 

Jenny Roloff säger att det finns ett stort nöjesutbud inomhus under hösten, vintern och våren 

och syftar på Kalmarsalen, Kalmarslott, Konstmuséet och Länsmuséet så det finns en hel del 

aktiviteter för besökarna. Kalmar slott är den attraktion Wiola Hägglöf anser är Kalmars 

starkaste, då detta är en symbol för Kalmar på grund av sin historia. Att den är en bra 

attraktion menar Mimmi Mannheimer är för att den har ett oerhört kulturarv då slottet inte har 

moderniserats utan har kvar sina anor från vasaettens slott. Enligt Kotler m.fl. (1993) 

definierar de att attraktioner används för att täcka fysiska egenskaper och evenemang som 

tilltalar besökare, invånare, nya invånare, olika företag och investerare. Enligt Bohlin och 

Elbe (2011) krävs det attraktioner på en destination som möjliggör en vistelse på 

destinationen. Men utöver de attraktioner Kalmar har menar Jenny Roloff att det krävs stora 

investeringar för att utveckla en attraktion från noll. Det är en stor osannolikhet att Kalmar 

gör det utan då är evenemang snarare ett skäl till ett besök.  

Kotler m.fl. (1993) nämner olika attraktioner som en destination kan använda sig av för att 

möta den efterfrågan som finns. Dessa olika attraktioner är exempelvis shoppingområden, 

historiska platser, kulturella upplevelser och event. Kalmar har ett välbevarat slott med en 

historia, som är enligt (Varumärket Kalmar) en plats för upplevelser och evenemang för 

besökarna. Kalmar centrum har en kombination av det historiska och moderna där det även 

finns en blandning mellan nationella kedjor, moderna köpcentra och gallerior som varvas med 

små, personliga butiker, restauranger och caféer. Enligt Bohlin och Elbe (2011) lockas turister 

av natursköna områden, kulturupplevelser, äventyrliga upplevelser eller av atmosfären hos en 

plats. Mimmi Mannheimer beskriver Kalmar som en stad som har en närhet till havet och en 

stad som ligger nära populära attraktioner som Glasriket, Öland och Astrid Lindgrens värld. 

Kotler m.fl. (1993) hävdar att destinationer som är belägna vid havet har en särskild 

attraktionskraft. Platser har även tur eller otur beroende på sitt läge menar Kotler m.fl. (1993). 

En plats med tur har historiska byggnader och de med otur bygger istället nya idrottsarenor 

och konferenscentrum för att öka destinationens attraktion. Både Wiola Hägglöf och Mimmi 

Mannheimer anser att Kalmar slott är stadens starkaste attraktion. Detta är något som Kalmar 
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använder för att marknadsföra sig med. Kalmar är även en destination som är belägen vid 

havet. Deras kustnära läge är något som Jenny Roloff menar är en styrka med staden. 

En varumärkesuppbyggnad består av en väldigt lång process enligt Page och Connell (2009). 

De förklarar även fördelen med en varumärkesuppbyggnad, vilket är att den ger 

konsumenterna möjlighet att identifiera sig med en produkt eller en plats och kan bidra till att 

skilja destinationen från konkurrenterna. Jenny Roloff förklarar att Destination Kalmar har 

sex olika profilområden som tillsammans bildar varumärket. Hon förklarar vidare att eftersom 

det tar en lång tid att skapa ett varumärke kan dessa profilområden, som trots sin tidigare 

användning, tillämpas även idag. Page och Connell (2009) hävdar att det krävs en vision för 

att varumärket skall fastställas så att konsumenterna kommer att köpa in den och detta kan 

uttryckas som varumärkets kärnvärde. Jenny Roloff förklarar att Destination Kalmar har ett 

varumärke med en vision och i visionen finns det nyckelord som puls, historia, kultur, 

centrum, kunskap och miljö. Som Page och Connell (2009) intygar kan ett varumärke hjälpa 

en destination att marknadsföra det attraktiva som historia, kultur, landskap och människor. 

De förklarar även att ett varumärke är utformat för att koppla konsumenten med destinationen 

i nuet eller i framtiden. 

I en destinations upplevelserum som Mossberg (2003) beskriver handlar det mycket om att 

öka aktiviteterna. Hon förklarar att olika tjänster och produkter kan förpackas till en 

gemensam helhet. Faktorerna som används kan vara arenor, konferenscentra, hotell, 

nöjesaktiviteter eller turistattraktioner. Mossberg (2003) poängterar att själva förpackningen 

är viktig i företagets och kundens beslutsprocess vid valen mellan olika alternativ. Olika 

evenemang kan förpackas för att öka platsens eller områdets attraktionskraft menar hon. När 

Kalmar har försökt att hitta en ny säsong har de paketerat och marknadsfört en jul- och 

vinterkampanj som ett koncept i staden. De samordade över 30 evenemang och 

marknadsförde de tillsammans så att mångfalden och att reseanledningarna växte sig större. 

Kampanjen innehåller olika aktiviteter för alla smaker. Utställningar, idrottsevenemang, 

konserter och teaterföreställningar, detta är bara några få exempel (Åke Andersson). Det är 

många faktorer som används i kampanjen, allt från hotell till turistattraktioner. I 

upplevelserummet menar Mossberg (2003) även att företag jobbar utifrån olika koncept som 

berör intresse, nöje och betydelsen av andra kunder. Hon förklarar att upplevelserummet inte 

bara en plats för ekonomiska transaktioner utan även en plats för sociala ritualer. I Kalmar 

berättar Jenny Roloff att evenemang och kampanjer har olika koncept som är en del av 

varumärket. Evenemang som jul- och vinterkampanjen är något som Destination Kalmar har 
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paketerat och marknadsfört som ett koncept. Att skapa något konkurrenskraftigt är något som 

Mossberg (2003) förklarar att en destination bör göra. Det gäller att ge kunden något extra 

som han eller hon inte har tänkt på. Wiola Hägglöf förklarar att en unik sak med Kalmar är att 

det förekommer många gratis evenemang som Stadsfesten och musik på Larmtorget. Det 

anser hon är en viktig del då det drar många besökare dock ökar konkurrensen på 

evenemangssidan hela tiden och besökarna förväntar sig mer och mer.  

5.3 Kalmar som en evenemangsdestination 
Enligt Getz (2005) är evenemang en term som används inom turism litteraturen för att främst 

beskriva destinationsutveckling och marknadsföringsstrategi. Även Mossberg (2003) förklarar 

att evenemang kan användas strategiskt för att marknadsföra en plats. Men det finns en 

skillnad hur destinationer använder sig utav evenemang. Bohlin och Elbe (2011) menar att 

vissa använder det i brist på andra unika turistattraktioner som behagligt klimat eller vacker 

natur medan andra använder det som ett komplement till sitt utbud för att ytterligare öka sin 

attraktivitet. Getz (2005) förklarar att evenemang har en unik fördel just för att kunna 

övervinna säsongsvariationer. De kan även ignorera de klimatiska skillnaderna helt och 

istället koncentrera sig på inomhusaktiviteter. Innan evenemanget kan destinationen locka 

medier och skapa nyfikenhet och efter kan en ”halo effekt” uppstå för att locka återkommande 

besökare. Det är något som Mimmi Mannheimer betonar, att det behövs konkreta 

reseanledningar för att få besökare att komma till Kalmar flera gånger. Att evenemang är en 

konkret anledning är Wiola Hägglöf, Jenny Roloff och Mimmi Mannheimer eniga om. De 

anser att det är ett sätt att attrahera besökare till staden då ett skäl måste finnas bakom resan 

för att göra ett besök flera gånger. 

Mossberg (2003) beskriver att sportevenemang har stor möjlighet att kommunicera med hjälp 

av upplevelserummet, eftersom besökaren kommer för nöjes skull och stannar relativt länge. 

Med evenemang som dam fotbolls EM och Ironman menar Mimmi Mannheimer att dessa är 

konkreta reseanledningar. När besökare kommer till Kalmar för att gå på dessa evenemang 

kan de stanna kvar i staden längre och upptäcka den mera under sin vistelse menar Mimmi 

Mannheimer. Getz (2005) menar att om evenemang har ett turismvärde så är dessa sanna 

turistattraktioner då de blir en anledning för besökarna att stanna längre i ett område. Han 

beskriver även att de flesta evenemang är beroende av lokala och regionala målgrupper. 

Mimmi Mannheimer hävdar även hon att det handlar om att förlänga säsongen gentemot 

Kalmars lokala invånare och Kalmar regionen också. Då det är svårt att kontrollera turisternas 
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besöksperioder menar hon. De kan inte göra mycket mer än att marknadsföra sig ut mot 

turisterna. 

Som Getz (2005) beskriver indelas evenemang i två kriterier. Den första handlar om 

efterfrågan av evenemanget. Wiola Hägglöf förklarar att inför damfotbolls EM 2013 är 

efterfrågan ifrån UEFA och alla internationella organisationer höga. De har även fått in 

bokningar från Island och Norge till hotellen i staden. Inför detta evenemang har Kalmar sett 

en ökning av efterfrågan enligt Wiola Hägglöf. Jenny Roloff betonar att evenemang är det 

primära skälet till ett besök. Det andra kriteriet handlar enligt Getz (2005) om värdet att uppnå 

andra turism mål som imageförstärkning, utveckling av tema och hållbarhet. Jenny Roloff 

förklarar att Destination Kalmar vill lägga ett större fokus på uppbyggnaden av teman för de 

olika händelserna i staden. Hon exemplifierar jul- och vinterkampanjen att de då har lyft fram 

den perioden med att skapa olika teman. 

Bohlin och Elbe (2011) förklarar att evenemang legitimeras genom att peka på de ekonomiska 

effekter de ger. Det kan ge ökat intresse för staden och därmed ökar turistströmmarna. Wiola 

Hägglöf beskriver att evenemanget Ironman arrangerades sista veckan i augusti 2012 som inte 

brukar vara högsäsong i Kalmar. Men hon förklarar att hotellen upptäckte en skillnad i antal 

bokningar då de blev fullbokade under de dagarna evenemanget arrangerades. Bohlin och 

Elbe (2011) beskriver även att detta har att göra med att evenemang kan ses som ett verktyg 

för byggandet av varumärke och destinationsimage. Jenny Roloff beskriver att i Kalmars 

varumärke är profilmområdet puls något som de arbetar mycket med. Bland annat att det 

händer saker i staden som exempelvis evenemang menar hon. 

Enligt Getz (2005) så ska aspekten hållbarhet vara den primära faktorn när värdet av 

evenemang undersöks. Jenny Roloff berättar att när Destination Kalmar arrangerar ett 

evenemang så är de certifierade enligt 9001 och 14001. 9001 är en certifiering om 

kvalitetsledning och 14001 är en certifiering om miljöledningssystem. De ställer inga krav på 

arrangörer som anordnar evenemang utan det är upp till dem själva hur det arbetar med 

hållbarheten på evenemangen. Även när det gäller attraktionerna så finns inga 

påtryckningsverktyg för att påverka. Wiola Hägglöf anser att alla aktörer har ett ansvar om ett 

hållbart tänk samtidigt som dem själva gör så gott dem kan för att kunna bidra till en mer 

hållbar turismnäring. 
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6 Slutsatser 

I detta avsnitt kommer vi att med hjälp av vårt syfte besvara vår frågeställning som studien är 

grundad i. 
 

Syfte 

Syftet med denna studie är att studera hur en destination arbetar med säsongsvariationer. Med 

Kalmar som ett exempel vill vi studera destinationsutvecklingen samt vilka aspekter som 

betonas i den. 

 

Frågeställning 

Hur ser arbetet kring destinationen ut för att hantera säsongsvariationer? 

 

Det vi kom fram till: 

 

Säsongsvariationer i litteratur har fått mycket uppmärksamhet och den finns även i 

intervjupersonernas tankar. Trots detta betraktas det inte vara hotfullt mot destinationen fick 

vi intrycket av. Eftersom Kalmar redan har en väl fungerande högsäsong med många besökare 

finns inte viljan att riskera den säsongen med ett för stort fokus på en icke existerande säsong. 

Kalmars högsäsong är under sommarperioden eftersom de har mest att erbjuda under den 

tiden och de vill inte riskera den med för stora satsningar på en ny säsong. Under studiens 

gång har det visat sig att skapa en ny säsong inte är en enkel process utan mer komplicerad än 

vad en kan tänka sig. En chansning kan innebära en stor förlust av besökare under sommaren 

så därför är Kalmar mer angelägna att förlänga den nuvarande starka sommar säsongen och 

fokuserar på att utveckla de styrkor som redan finns. Vi anser att en destination inte ska ha för 

bråttom gällande arbetet av en säsongsförlängning, de borde istället, som Kalmar, fokusera på 

de styrkor de redan har och utveckla dessa till sin fördel. För att hantera säsongsvariationer 

fick vi fram att Kalmar arbetar med paketering av upplevelser och evenemang för att förlänga 

den starka sommarsäsongen. 

 

 

Teorin visade att säsonger delas in i tre aspekter. Kalmar passade in på single-peak då de har 

en högsäsong där destinationen har som mest att erbjuda ansåg vi. Även med den nya jul- och 
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vinterkampanjen så kategoriseras Kalmar enligt oss fortfarande i single-peak då vi anser att 

kampanjen inte har skapat en ny högsäsong utan bara en ny säsong. 

 

Det finns en vilja att utveckla Kalmar men en gemensam sak för all tre intervjupersoner var 

att utveckla och samtidigt ha kvar den kulturhistoriska känslan som staden har och 

upprätthålla den. En kontinuerlig utveckling av det kustnära läget är något som Kalmar jobbar 

mycket med. De har byggt ett nytt vågbrytarbad och nya stränder ska byggas samt att 

nuvarande stränder ska rustas upp. Detta arbete utförs för att göra Kalmar till en attraktiv 

kuststad som besökarna i större grad kan uppleva. Utvecklingen utförs med stöd av många 

aktörer runt om i staden, dessa hjälper till vid finansieringen som då möjliggör arbetet. 

Destination Kalmars arbete stöds av cirka 70 partnerföretag som är med och satsar. Enligt oss 

har det även framkommit att samarbetet i Kalmar är bra vilket gör att utvecklingen i staden är 

konstant. Wiola Hägglöf beskriver att logistiken till och från staden inte är den bästa utan det 

är en aspekt som måste utvecklas. Något annat som också behöver utvecklas är även kvalitén 

då Kalmar inte har det önskade ”tipp topp” hotellet enligt Wiola Hägglöf. Vi såg att viljan 

finns att utveckla staden då konkreta önskningar eftersträvas och detta är något som Wiola 

Hägglöf, Jenny Roloff och Mimmi Mannheimer arbetar ständigt med. Vi tyckte att närheten, 

tillgängligheten och utbudet är något de vill framhäva i sitt arbete. 

 

Teorier har visat att det krävs attraktioner som shoppingområden, natursköna områden, 

historiska platser, kulturella upplevelser, underhållning, sport arenor och evenemang för att 

locka besökare till en destination. Dessa grundläggande delar har i denna studie visat att 

Kalmar erhåller och vi anser att detta gör staden till en tilltalande destination. Vi uppfattar att 

Kalmar har ett bra geografiskt läge med naturområden, historiska platser som Kalmar Slott, 

ett rikt kulturutbud med dans och musik och underhållning som teaterföreställningar. Även en 

sport arena som den nya guldfågeln arenan, damfotbolls EM, Ironman samt evenemang som 

jul- och vinterkampanjen. Detta är de olika områden som bland annat lockar besökare till just 

Kalmar. 

 

Mycket i teorin syftade på att evenemang är en passande lösning på säsongsvariationer. Detta 

intygar Destination Kalmar om, genom att berätta att evenemang är ett bra sätt att kunna 

attrahera besökare och ge skäl för ett besök. Evenemang är ett lämpligt sätt för en destination 

att kunna övervinna alla säsonger. Evenemang är inte beroende av klimat och detta är en stor 

fördel. Destination Kalmar har samlat alla evenemang i november, december och januari för 
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att paketera och marknadsföra detta utåt. På så sätt har de skapat en ny säsong och i studien 

har det framkommit att denna kampanj är ett sätt för Kalmar att arbeta med 

säsongsförlängning. Utöver denna kampanj har det även framkommit att Kalmar inte 

nödvändigtvis arbetar med att skapa en ny säsong utan viljan ligger på att stärka det dem har 

och förlänga existerande högsäsonger med en vecka både i början och slutet.  

 

Alla tre intervjupersoner formulerade sig inte exakt likadant men trots detta förekom det ett 

mönster av likheter i svaren gällande utvecklingen av destinationen Kalmar. På så sätt fick 

studien olika synvinklar gällande detta ämne. Med närheten som Kalmar har till allt och 

utbudet av attraktioner och med hjälp av evenemang är de konkurrenskraftiga på marknaden 

har det enligt oss visat sig. Med hjälp av jul- och vinterkampanjen och ett evenemang i början 

eller i slutet av högsäsongen erbjuder de besökarna varierande skäl för att besöka Kalmar. Om 

flera olika aktiviteter kombineras och om flera olika näringar samarbetar för att erbjuda dessa 

aktiviteter, får besökaren en mer konkret anledning att besöka en destination. Vi anser att 

detta gör samarbetet, evenemangen, handeln och turismen i Kalmar starka ihop. 
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 

Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 

och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 

erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
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